
فسسإن قسسدرا ل و شسسرعا ل وسسسيلة يجعله لم بما تعالى الله إلى التوسل 
و محرم قدرا ل و شرعا ل وسيلة يجعله لم بما تعالى الله إلى التوسل

يجعلسه بشسيء يتقدم النسان .كأن وجل عز بالله الستهزاء من نوع هو
بشسسيء إليه يتوسل وجل عز الله يستجهل فكأنه بوسيلة ليس و وسيلة
التوسسسل هسسذا علسسى بنسساء جاهسسل اللسسه إذن وسسسيلة يجعله و بوسيلة ليس

طيب.
علسسى دليل هو و للدعاء الله إجابة بيان الكريمة الية هذه فوائد من و 

)). برجلك اركض((  لقوله عباده على منته
الرجل. ضرب من الماء أنبع حيث الله قدرة بيان فوائدها من و 
شسساء لسسو )) و برجلللك اركض((  لقوله السباب إثبات فوائدها من و 

سببا ذلك جعل تعالى الله لكن و بالرجل ركض بدون الماء له لنبع الله
.
يقسسوم ل السسذي الضسسعيف السسسبب يجعل قد تعالى الله أن فوائدها من و

يؤثر فل المؤثر السبب يمنع أن على قادر أنه كما مؤثرا سببا بالمسبب
فسسي اللقسساء و الماء ينبع أن العادة من ليس الرجل من فالركض واضح
أيسسوب و يحسسترق فلسسم النار في ألقي فإبراهيم يحرق أن العادة من النار

السسسبب يجعسسل قسسد اللسسه أن علسسى دليل فيه إذن الماء فنبع برجله ركض
مؤثر. غير المؤثر القوي السبب يجعل و مؤثرا قويا الضعيف

مسسن النسسابع المسساء هسسذا بكسسون اللهيسسة القدرة بيان الية هذه فوائد من و
للشرب.  صالحا و باردا الرض جوف

النسساس عن يعرف ما هو و للباطن المطهر إلى الشارة فوائدها من و 
هذا((  كقسسوله تنظسسف للبطسسن ملينة أشياء يتخذون يعني بالحلوب الن

.)) شراب و بارد مغتسل
و صسسبر إذا فقد مما بأكثر العبد على يمن تعالى الله أن فوائدها من و 

. تظفر اصبر فأنت معهم مثلهم و أهله له الله وهب أيوب لن احتسب
فسسإنه نعمسسة مسسن للنسسسان حصسسل مسسا أن الكريمسسة الية هذه فوائد من و

.)) منا رحمة((  لقوله الله رحمة بمقتضى
اللباب لولي ذكرى((  العظيمة القصة هذه في أن فوائدها من و 

أو أوجسسه أربعسسة ذكرنسساه أظننسسا و السسذكرى هسسذه بيسسان لنسسا سسسبق قد  و))
. خمسة

بيللدك خذ و((  لقسسوله المباحسسة الحيلسسة استعمال جواز فوائدها من و 
فلسسو السلمية الشريعة في ثابت الحكم هذا  . و)) به فاضرب ضغثا
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يتحمسسل ل الشسسخص هسسذا كان و مرة مائة شخصا يضرب أن رجل حلف
و شمراخ مائة به ضغثا يأخذ أن : فله العلم أهل قال مرة مائة الضرب
ل و زوالسسه يرجى ل مرضا مريض رجل زنا لو هذا على بنوا و به يضرب
عسسود مائسسة فيه ضغث له يجمع فإنه قالوا انفراد على مائة الجلد يتحمل

أيوب. به الله أفتى بما أخذا واحدة ضربة به يضرب و
(( لقوله حرام الصل في اليمين في الحنث أن الية هذه فوائد من و 
مسسع الحنسسث لهسسم فأجسساز لعبسساده يسر تعالى الله لكن  و)). تحنث ل و

عقللدتم بمللا  يؤاخللذكم ولكن((  تعسسالى اللسسه قسسال لهذا الكفارة. و
احفظسسوا العلماء  قال)). أيمانكم واحفظوا((  قوله )) إلى اليمان
فل الحنسسث مسسن احفظوهسسا بعضسسهم قسسال و اليميسسن تكثروا ل أي أيمانكم
أن لسسه ينبغي النسان أن المهم يتنافيان ل كليهما الوجهان و فيها تحنثوا
قسسد خيسسرا. و الحنسسث يكسسون أحيانسسا ذلسسك مسسع لكن يحنث فل يمينه يحفظ
, الخمسسسة الحكسسام إلسسى اليميسسن فسسي الحنث الله رحمهم العلماء قصم

يباح. قد و يستحب قد و يكره قد و يحرم قد و الحنث يجب : قد فقالوا
يكفر, و يصلي أن يجب واجب فالحنث الجماعة مع يصلي أل حلف فإذا

, يكفسسر أن و يدعه أن يجب واجب فالحنث الخمر يشرب أن حلف لو و
فعسسل شسسرب لسسو لنسسه محرما الحنث كان الخمر يشرب ل أن حلف لو و

هنسسا فسسالحنث الظهسسر راتبسسة يصلي أل حلف لو , و محرم في وقع محرم
المسسسجد يحضسسر ممن هو و ثوما أو بصل يأكل أن حلف لو , و مستحب

المكروه أن مكروها. المهم كان يأكل أل حلف لو و مستحبا الحنث كان
إذا فهسسو المباح أما متضادان المحرم و الواجب و متضادان المستحب و

مباح. فهو المفسدة و المصلحة تساوت
وجدناه إنا((  لقوله بالصبر أيوب على الثناء اليات هذه فوائد من و 

محسسل فهسسو صسسابرا كسسان من فإن أيضا غيره إلى يتعدى هذا  و)) صابرا
للثناء.

العبلد نعلم((  الوصف بهذا أيوب على الثناء أيضا اليات فوائد من و 
للسسه كسسان مسسن الحرية. فكل تمام أنها شك ل وجل عز لله العبودية  و))

رحمه القيم ابن قال قد العكس. و على كان ممن تحررا أشد فهو أعبد
: قال مفيدا النونية في بيتا الله

بللرق وبلللوا        للله خلقللوا الللذي الللرق مللن " هربللوا 
" والشيطان النفس

السسرق مسسن هربوا فهؤلء لشيء يخضع أن لبد النسان الله. يعني رحمه
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صسساروا الشسسيطان و النفسسس بسسرق بلوا و الله عبادة هو و له خلقوا الذي
عبسسدا يكسسون أن النسسسان أوصاف شياطينهم. فأشرف و لنفوسهم عبيدا

ن إيساكم و يجعلنسي أن اللسه أسأل وجل عز لله الصسالحين اللسه عبساد م
. طيب

تعسسالى اللسسه إلسسى رجاعسسا لكسسونه أيسسوب على الثناء الية هذه فوائد من و
هسسذا علسسى  و)) أواب إنه((  لقسسوله المعاصسسي تسسرك و الطاعات بفعل

رجاعسسا كسسان مسسن فكسسل بسسه اتصف من كل على ثناء الوصف هذا فيكون
عليه. يثنى فإنه الله إلى

سسسببه إلسسى الشسسيء نسسسبة جسسواز و السسسباب إثبسسات اليسسة فوائسسد مسسن و
السسى الشسسيء يضساف ان يجسوز ! يعنسسي شسسرعا. انتبهسوا أو حسا المعلوم

مثل قلسست : فلسسو الله إلى ينسب أن بدون شرعا أو حسا المعلوم سبب
إلى أضافه لنه صحيحا هذا لكان لغرقت فلن لول و البحر في سقطت

فسسي سسسقطت قسسال لسسو , و الماء من انتشله الذي هو فلن معلوم سبب
أكبر شرك هو و شركا هذا لكان لهلكت الميت الولي فلن لول و البحر

أن دون المعلسسوم سسسببه إلسسى الشسسيء إضافة أن الحالة. المهم هذه في
عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول قسسول ذلسسك مسسن و جسسائز هذا الله إلى يضاف
الفسللفل الللدرك فللي لكللان أنا (لول:  طالب أبي عمه في وسلم

أضسسافه إذا أمسسا المعلسسوم سببه إلى الشيء فأضاف أنا لول النار) من
يكسسون قسسد و أكسسبر يكون قد الشرك من نوع فهذا معلوم غير سبب إلى

قسسوله ... مسسن)) عبادنا واذكر((  تعالى الله الحال. قال بحسب أصغر
السبب.  إلى  أضافه)) الشيطان مسني أني(( 

أولللي ويعقللوب وإفسللحاق إبراهيللم عبادنللا : (( واذكللر قسسال 
هسسؤلء المخسساطب أيهسسا تسسذكر و محمسسد يسسا  اذكسسر)) والبصللار اليدي
 بسسدل)) عبادنا((  من بدل إبراهيم ، إبراهيم عبادنا اذكر البرار السادة

 و)) عبادنللا اذكرالكسسل. ((  يكمسسل عليسسه عطسسف مسسا و كسسل من بعض
إمسسام النبسسوة. إبراهيسسم و الرسالة عبودية لنها الخاصة أخص هنا العبادة
ملللة اتبللع أن إليللك أوحينللا (( ثم ملتسسه بإتبسساع أمرنسسا الذي الحنفاء

ابنه.  ابن حفيده يعقوب و ابنه إسحاق  و)) إبراهيم
فسسي البصسسائر البصار و العبادة في القوة )) أصحاباليدي أولي((  

)) اليدي((  لن السسدين فسسي قسسوتهم إلسسى مشيرا اذكرهم الدين. يعني
البصسسائر  يعنسسي)) البصار((  كذلك القوة. و هنا باليد المراد و يد جمع
وفي الرسل هم الله عبادة في الناس أبصر و رسل لنهم الله دين في
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يعنسسي عبده على عطف بعده ما و له  بيان)) إبراهيم عبدنا((  قراءة
المؤلسسف أن القاعدة لن سبعية هنا القراءة و الفراد و بالجمع تقرأ أنها

شاذة.  فهي قرئ قال إذا و سبعية فهي قراءة في و قال لو الله رحمه
)) أخلصناهم)) ((  أخلصناهم بخالصة أخلصناهم إنا((  قال ثم 

يبقسسى حسستى شسسوائبه تزيل أن الشيء إخل ص لن وصفيناهم نقيناهم أي
الشرك. شوائب عنه تزيل أن لله الدين إخل ص منه و خالصا

أفادنسسا  و)) الللدار ذكرى((  هسسي بقسسوله  بينها)) بخالصة((  قوله و 
.)) ذكرى((  هسسسي تقديره محذوف مبتدأ  خبر)) ذكرى((  أن المؤلف

المسسراد لهسسا. و بيسسان عطسسف أو خالصسسة من بدل ذكرى تكون أن يجوز و
في و لها العمل و ذكرها أي الخرة الدار ذكرى الخرة  هناالدار))ب((

هنسسا الضسسافة يعني للبيان هي و الدار ذكرى بخالصة أي بالضافة قراءة
كمسسا مسسن تقسسدير علسسى تكون البيانية الضافة , لن من تقدير على بيانية
أي خشسسب خسسز, بسساب مسسن أي خسسز , ثوب فضة من أي فضة خاتم تقول
أي الخسسرة السسدار  أي)) الللدار ذكللرى((  هكسسذا. قسسال و خشسسب مسسن

لها.  العمل و لتذكرها
)) جمسسعالخيللار(( )) المختسسارينالمصطفين لمن عندنا وإنهم(( 

إفسللحاق و إبراهيم((  الثلثسسة علسسى يعود الضمير وإنهم للتشديد خير
ل المرتبسسة عنديسسة هنسسا العنديسسة و اللسسه  عنسسد)) عندنا. (( )) ويعقوب

اسسسم المصسسطفى و هسسؤلء من أنهم الله عند مرتبتهم لن المكان عندية
و سسسالم مسسذكر  جمسسع)) المصللطفين((  هنا و المختار بمعنى مفعول

مسا يكسسر السسالم المسذكر جمع أن المعروف أن هو و إشكال فيه لكن
و الصسسابرين و القسسانتين و المسسؤمنين و المسسسلمين تقسسول اليسساء قبسسل

قبسسل مسسا يفتسسح مسسا أن المعسسروف و مفتوح الياء قبل ما هنا الصادقين. و
و المسسؤمنين و المسسسلمين و الرجليسسن تقسسول كمسسا المثنسسى هسسو فيسسه الياء

أصسسله لن النحويسسون قسسال هسسذا فسسي اليسساء قبسسل مسسا فتسسح هكسسذا. فلمسساذا
ابسسن قال كما فتحذف ساكنة الياء لن اللف فحذفت باللف المصطفى

: مالك
لينللا يكللن وإن      فسللبق مللا اكسلر التقيا فساكنان "إن 

"  افستحق فحذفه
الفتحسسة تبقسسى و اللف هي و منهم الولى تحذف ياء و ألف التقى فالن
الرسالة. (( و العلم و العبادة في  يعني)) المصطفينعليها. ((  دليل

ل الخيسر. و كسثير هسو و فيعسل وزن علسى الخيسر و خير  جمع)) الخيار
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رسسسل نسسسلهم مسسن جسساء و كسسثير خير فيهم الثلثة الرسل هؤلء أن شك
صسسلى محمسسد أمسسة إبراهيسسم نسسسل من جاء المم أفضل من أمم و كرام
الله. عند أكرمها و المم أفضل من هي و وسلم عليه الله

بالذكر أفرده إبراهيم ابن )) إسماعيلاليسع و إفسماعيل واذكر((  
يعقسسوب و يعقسسوب. فإسسسحاق و إسسسحاق سسسللة عسسن تخلتف سللته لن

أفرده.  لهذا و العرب سللتهم هؤلء و إسرائيل بنوا سللتهم
فيكسسون زائسسدة اللم كسسانت إذا و زائسسدة اللم و نبي  هو)) اليسع((  و 

القسسرآن فسسي ذكر نبي كل لن رسول نبي نبي. لكنه هو و يسع و الصل
و نسسبي أنسسه فقيل نبوته في مختلف  هذا)) الكفل ذا ورسول. ((  فهو

النصسسيب و الكسسثير العمسسل صسساحب يعني النصيب و العمل بمعنى الكفل
فقسسال رسسسول غيسسر بسسأنه القسسول علسسى رسسسول. أمسسا بأنه القول على هذا

علسسى تسسدل قيسسل وكلمة القتل من إليه فروا نبي مائة كفل قيل المؤلف
الكسسثير العمسسل صاحب العمل يعني الكفل معنى أن فالظاهر ضعيف أنه
كسسل فسسي فسسالتنوين هذا على و كلهم  أي)) كل والنشاط. ((  و الجد و

هنسسا بالتثقيسسل. قسسوله خيسسر  جمع)) الخيار((  من كلهم اسم عن عوض
بالتشديد.  خير جمع سبق فيما قوله معنى هو بالتثقيل خير جمع

لهسسم الشاملين للمتقين إن و هنا الجميل  بالثناء)) لهم ذكر هذا((  
قسساله مسسا  يحتمسسل)) ذكللر هذا((  قسسوله الخرة في مرجع مآب لحسن

يحتمسسل و الجميسسل بالثنسساء السسسادة  لهؤلءذكر)) هذا((  أن أي المؤلف
أول فسسي تعسسالى اللسسه قسسال كما لهم تذكير أي للناس ذكر هذا المراد أن

أرجسسح. يعنسسي الخيسسر هسسذا  و)) الذكر ذي والقرآن : (( ص السورة
ينقسسسمون النسساس الناس. ثسسم لجميع ذكر السورة هذه في المذكور هذا

سسسادة هسسم بسسل الرسسسل منهم  و)) للمتقين وإن((  متقي وغير متقي
(( قسسال هنسسا مرجع. و  أي)) مآب لحسنرؤوسهم. ((  على و المتقين
عليسسه. هسذا اللم دخسول مسسع منصوب أنه حيث إشكال في  و)) لحسن

مقدم.  خبر للمتقين لهم و مؤخر إن اسم
نصبت لهذا  و)) مآب لحسن((  بيان عطف أو ))بدل عدن جنات(( 

الصسسل )) فسسي جناتال(( الفتحسسة. و عسسن نيابسسة بالكسسسرة نصبت لكن
يسسستره. و أي فيسسه كسسان مسسن يجن لن به سمي الشجار الكثير البستان

(( الخسسرة. و فسسي للمتقيسسن تعسسالى الله أعدها التي النعيم دار بها المراد
يتحسسول ل و سسساكنها فيهسسا يقيسسم السستي الجنات أي إقامة  بمعنى)) عدن
مسسن واحسسد كسسل عليسسه فضل لغيره أن يرى ل و حول عنها يبغي ل و عنها
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النعيسسم. لن تمسام هسسو هسذا و عليسسه لحسد فضسل ل أنسه يسرى الجنسة أهل
قسسال لهسسذا و اللسسه أعطاه ما احتقر منه أفضل غيره أن رأى إذا النسان

منكللم أفسفل هو من إلى : ( انظروا وسلم عليه الله صلى النبي
). فوقكم هو من إلى تنظروا ول

لسسم  و)) مفتحة (( )) البواب لهم مفتحة عدن : (( جنات قال 
جميعسسا. لهمسسا أو البسسواب لكسسثرة أو الفسساتحين لكسسثرة وذلك مفتوحة يقل

لهسسم تفتسسح كسسثيرا خدما لهم أن المعنى يكون الفاتحين كثرة الول فعلى
يسسدخلها. و مسسن لكسسثرة كثيرة أبوابها أن على تدل الثاني على البواب. و

غسسرف هنسساك لكسسن ثمانيسسة الكسسبيرة الصلية الجنة أبواب أن المعلوم من
البواب. لهم فتفتح أبواب لها النهار تحتها من تجري و الجنة وسط في

و الهسسدوء علسسى يسسدل التكاء و الجنات هذه في )) أيفيها متكئين(( 
يخسسدم سسسلطان ذو النسسسان أن على يدل أيضا و القلق وعدم الطمأنينة

الجنات.  في أي فيها قوله و يخدم ول
ذلسسك جاء كما الرائك على فقال يتكئون شيء أي على المؤلف بين و 

وشللراب)) (( كللثيرة بفاكهللة فيهللا يللدعونأخسسرى. ((  آيسسة فسسي
كسسثيرة أو النسسوع كسسثيرة فاكهسسة هاتوا يقول يعني يطلبون  أي)) يدعون

أعيسسان كسسذلك و كسسثيرة أنسسواع يعنسسي العين و النوع كثيرة ؟ هما أو العين
بيسسن الشراب )) هذا وشرابلك. ((  حصل تطلب أيما تطلب لو كثيرة

و آسسسن غيسسر مسساء من أنهار فيها أربعة بأنه أجناسه أو أنواعه تعالى الله
من أنهار و للشاربين لذة خمر من أنهار و طعمه يتغير لم لبن من أنهار

هذه أن لحظوا لكن الجنة. و شراب من أنواع أربعة هذه مصفى عسل
المسساء أن تظنسوا ل يعنسسي عظيمسا اختلفسا السدنيا في عما تخلف السماء
اللبسسن أو السسدنيا فسسي الذي كالعسل العسل أن أو الدنيا في الذي كالماء
تختلسسف ل السسدنيا فسسي السستي كسسالخمر الخمسسر أو السسدنيا فسسي السسذي كاللبن
من لهم أخفي ما نفس تعلم (( فل:  تعالى لقوله عظيما اختلفا

فسسي تعسسالى الله قال و هذا نعلم لكنا يختلف ل كان لو  و)) أعين قرة
رأت عيللن ل مللا الصللالحين لعبادي ( أعددت:  القدسي الحديث

مسسن اجعلنسسا اللهسسم).  بشللر قلب على خطر ول فسمعت أذن ول
أهلها.

 قسسالالطللرف)) قاصللرات)) ((الطللرف قاصللرات وعنللدهم(( 
النظر يقصرن أنهن يعني  النظرالطرف))(( و العين حابسات المؤلف

قاصرات(( الثسساني المعسساني. المعنسسى مسسن معنسسى أزواجهن. هسسذا على
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بينهمسسا الفسسرق غيرهسسن. و إلسسى الزواج ينظسسر فل  لزواجهسسنالطرف))
ينظسسرن ل طرفهسسن قاصسسرات : فهن للمرين صالح اللفظ لكن و ظاهر

إلسسى الزواج ينظر فل أزواجهن طرف قاصرات هن و أزواجهن غير إلى
فسسي تطسسالع السوق خرجت إذا , المرأة هكذا ليسوا الدنيا غيرهن. نساء

خسرج إذا الرجسل كسذلك و زوجهسا بين و الرجل هذا بين تقارن و الرجال
وبيسسن المسسرأة بيسسن يقارن و النساء إلى يتطلع الناس فبعض السوق إلى

انشسسغل امرأتسسه مسسن أجمسسل هسسو من النساء من وجد إذا تجده زوجته. و
العظيمسسة الحكمسسة مسسن هسسذا فيها. و زهد و امرأته عن أعرض و بها قلبه
أن العظيمسسة الحكمسسة مسسن جهسسال السسسفهاء لكن الوجه ستر وجوب في

رأى لسسو , لكسن لمرأتسسه بالنسسسبة نظره يتغير لم المرأة ير لم إذا الرجل
السستي المسسرأة بهسسذه قلبسسه تعلسسق كالسسسهى زوجتسسه و كالشسسمس امسسرأة

مسسن يسسرى. إذن يكسساد ل كالسسسهى التي المرأة هذه في زهد و كالشمس
قاصسسرات وجسسوههن سسستر النسسساء علسسى وجسسب أن وجسسل عسسز الله حكمة

أترابسسسسنة. ((  ثلثين و ثل ث بنات وهي واحدة أسنانهن أتاب الطرف
سسسنة. كسسذلك ثلثيسسن و ثلث بنات شابات واحدة سن على أنهن  يعني))

أحسسد يتغيسسر ل و سسسنة ثلثين و ثل ث أنباء هم و الجنة يدخلون الجنة أهل
فسسي أتسسراب أنهسسن يقسسال قسسد أترابا كونهن و عليه هو ما على يبقى منهم
مسسن إلسسى النسان يميل لئل شيء كل في و الجمال في أتراب و السن
سواء.  حد على إليهن نظره يكون و غيرها فاقت

)) والخطللاب بالغيبة توعدون ما((  المذكور هذا تعالى الله قال 
و بالغيبسسة المؤلسسف توعسسدون. قسسال مسسا هسسذا طيسسب الحسسساب ليوم التفاتا

سسسبعيتان. القراءتسسان و يوعدون ما الغيبة توعدون ما الخطاب الخطاب
أو ؟ الخطسساب أو الغيبسسة اللتفسسات فسسي السسذي أيهمسسا التفاتا المؤلف قال

جنللات مللآب لحسللن للمتقين وإن (( هذا...  ؟ الغيبة و الخطاب
فيهللا متكئيللن((  غيبسسةهللم)) (()) البللواب لهللم مفتحللة عللدن

هللذا(( الخطسساب في اللتفات  غيبة. إذنوعندهم))((  غيبةيدعون))
 علسسىتوعللدون)) مللا هذا(( لهسسم يقسسال يعنسسي طيسسبتوعدون))  ما

وجسسل عسسز اللسسه من خبرا هذا يكون الغيبة ضمير على و الخطاب ضمير
 أيالحسللاب)) ليومالقيامة. (( يوم به يوعدون الذي هو المذكور بأن

أن الصحيح ولكن للتعليل اللم أن أي المؤلف عليه مشى ما هذا لجله
 فسساللم)) لعللدتهن (( فطلقوهن:  تعالى كقوله فهي للتوقيت اللم

يسسوم اليسسوم ذلسسك فسسي توعسسدون مسسا هسسذا أي لتسسوقيت لنهسسا في بعنى هنا
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النسساس  لن)) الحسللاب يوم((  سسسمي و القيامسسة يوم هو و الحساب
مللن للله مللا لرزقنللا هذا (( إن:  أعمالهم. قسسال على فيه يحاسبون

لرزقنللا))(( الجنة نعيم من ذكر ما إليه  المشارهذا)) إن  (()) نفاد
. ((نفللاد)) من ماله((   للتوكيدلرزقنا))(( قوله في اللم و لعطاؤنا

الزائسسدة لفظسسا  الزائسسدةمن))(( عليها ودخلت مؤخر  مبتدأ)) نفاد من
أو حجازيسسة هسسي هسسل هنسسا ما انقطاع. و  أينفاد))((  له ما يعني معنى
ل و الخسسبر لتقسسدم ؟ لمسساذا يتفقسسون ؟ الحجسسازيون و التيميون فيها يتفق
: مالك ابن كقول الترتيب مع إل حجازية ما تكون

".  ذكر ترتيب و       النفي بقاء مع"   
ما المؤلف جميعا. قال اللغتين على  مبتدأ)) نفادنقول((  طيب. إذن 

دائما أي لن ثان خبر أو رزقنا من حال والجملة انقطاع أي نفاد من له
المعنسسى يكسسون هذا وعلى رزق من حال شديد. الجملة دائم. اختصار أو

دائما. ؟ دائما ل و دائم المؤلف تفصيل على  أي)) نفاد من له ما(( 
 ونفللاد)) من له ما(( هذا  إنلرزقنا)) هذا إن(( ثاني خبر نقول أو

الكلم فسسي بالسسك. إذن دائم. طيب. حسسط ؟ دائما ل و دائم التقدير يكون
خبر أو الحال قدم أي رزق من حال ؟ مرتب غير او , مرتب نشر و لف

مرتب.  الترتيب إذن الخبر أخر دائم أو الحال قدم دائما أي أخر ثاني
 مبتسسدأ)) هللذا للطاغين.(( إن))(( و للمؤمنين  المذكورهذا))(( قال 

المؤلسسف للمتقيسسن المؤلسسف قسسدره كمسسا محسسذوف خسسبره خبر من له لبد
(( هذا:  قال الله لن للمتقين نقدر أن الصحيح لكن و للمؤمنين يقول
للمتقيسسن. طيسسب. فمسسا هسسذا نقسسول أن  فالولى)). للمتقين وإن ذكر

الطسساغين للطسساغين إن و  مسسستأنف)) للطاغين (( وإن قال لغيرهم
للسسه عبدا يكون أن النسان حد و الحد تجاوز من الطاغي و طاغية جمع

ارتكسسب من و طاغي فهو المر يمتثل لم فمن لنهيه مجتنبا لمره ممتثل
هسسو الطغيسسان  إذنطغا)) إنه فرعون إلى اذهبا(( طاغي فهو النهي
فخالف الحد هذا تجاوز فمن الله عبادة هو للنسان الحد الحد. و تجاوز
أن علسسى الشسساهد مسسا قائسسل قال طاغي. فإن فهو النهي ارتكب أو المر

)) المللاء طغا لما : (( إنا تعالى قوله قلنا الحد مجاوزة هو الطغيان
وإن(( )). هسسسذا الجاريلللة فلللي حملنلللاكم(( حسسسده تجسسساوز يعنسسسي

منصسسوبة شسسر و مرجسسع شسسر  أيمآب)) لشر((  مستأنفللطاغين))
يصلللونها)) جهنم(( قسسال المسسآب شر هو ما مؤخر إن اسم أنها على
لنهسسا السسسم بهسسذا سسسميت النسسار جهنسسم وهي مآب لشر بيان عطف هذا
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بسسالله. العيسساذ و قعرها بعد و نور فيها ليس لن لسوادها الجهمة تتضمن
فسسي هسم و وأصسحابه هسسو يسوم ذات وسسسلم عليسسه اللسه صلى النبي سمع

؟ هللذا مللا (أتدرون:  فقال شيء وقعة يعني جبة و , سمعوا المدينة
النلار فلي بلله رمللي حجللر هذا أعلم. قال ورفسوله الله قالوا
قعرهللا) إلللى وصللل الن حللتى خريفا فسبعين بها يهوي فهو

هسسي النسسار. إذن فسسي يهوي عظيم صوت له كبير حجر هو و سنة سبعين
جهنسسم أن قيل سوداء. و بالله والعياذ مدلهمة صارت لذلك و جدا قعيرة
جهنم. و فصار عرب لكنه و كهنام الفارسية في أصله أن و عربية ليس
البعسد. و السسواد هسو و الجهمسة مسن أنسه قلنسسا ما علينا يرد فل هذا على

ن اسسم فهو كان أيا و مشتق غير علم للنار اسم فيقال النسار أسسماء م
جهنسسم لن حسسال هسسي بسسل لجهنسسم  صسسفةيصلونها))منهسسا. (( بالله نعوذ

 يعنسسييصلللونها))حسسال. (( بعسسدها الجملسسة تكسسون المعرفسسة و معرفسسة
 يعسسذبونيصلونها))(( بسسل يسسدخلونها نقسسول أن يكفسسي ل لكن يدخلونها

اللسسه قسسال كما  الفراشالمهاد)) فبئسالحرارة. (( شدة هو و بصلها
جعللل (( الذي أخسسرى آيسسة  وفي)) مهادا الرض (( وجلنا:  تعالى
المهللاد)) فبئس الفراش. ((المهاد)) ف(()) فراشا الرض لكم
افتراشسسها بسسالله والعيسساذ  لنسسهالمهللاد)) فبئس(( طيب هذا هي يعني
ومن النار من ظلل فوقهم من لهم(( شديد أيضا لحافها و شديد

بالله.   نعوذظلل)) تحتهم
يكسسون أن يجسسوز  وفليذوقوه))(( بعده مما المفهوم العذاب أي هذا 

. وفليذوقوه))(( لهسسسم  ماهذا))(( أي محذوف والخبر  مبتدأهذا))((
لم ليست و المر لم أنها على الدليل و للمر فليذوقوه قوله في اللم

وثسم السواو و الفساء بعسد تسسكن المر ولم الفاء بعد سكنت أنها التعليل
كسسل ذوق ذوق. و هو بحره الكتواء و بحره فليكتتوا  أيفليذوقوه))((

النسسار و الفم بمذاق النسان يذوقه الشراب و الطعام في بحسبه شيء
بلسسسعه يسسذوقه كسسذلك البر و الجسم من موضع أي في بحرارتها يذوقها

غساق و محرق حار ماء أي حميم الجسم. فليذوقوه من موضع أي في
مسسا تشسسديد هسسذا غسسساق للتخفيسسف هذا غسق يعني التشديد و بالتخفيف

و  مبتسسدأهذا))(( نقسسول بسسالله. الن نعسسوذ النسسار أهسسل صسسديد من يسيل
قبسسل مسسن ذكرنسسا عما فعدلنا عليه معطوف و  خبروغساق)) ((حميم

أن رأينسسا العسسذاب. و من لهم ما الخبر قدم حيث العذب من لهم ما هذا
يكسسون و عليسسه  معطوفغساق))(( و  خبرحميم))(( نجعل أن الولى

9



بإهانسة. للمبسسادرة الخسسبر و المبتسسدأ بيسن  معترضسسةفليذوقوه))(( جملة
قسسدم المبسساردرة أجسسل فمن إهانة أن شك ل العذاب فليذوقوا قوله فإن
السسترتيب: علسسى الكلم أصسسل و فليسسذوقوه قسسوله قدم أي الخبر على هذا
حسسار مسساء حميسسم للشسسراب طيسسب. انظسسر فليسسذوقوه وغسسساق حميسسم هذا

بمللاء يغللاثوا يسللتغيثوا (( وإن يسسسيرة أو سسسهلة حرارتسسه وليسسست
الشسسراب هسسذا يسسأتيهم ل  فسسأولالوجوه)) يشوي((  الزيت)) كالمهل
اللسسه يسسسألوا يستغيثوا ثم شديدا عطشا يعطشوا أن بعد يأتيهم بسهولة

يشللوي كالمهل(( الماء بهذا أغيثوا إذا العطش. و هذا من يغيثهم أن
تتسسساقط العلمسساء شواها. قسسال ليشربوه وجوههم من دنا )) إذاالوجوه

فقطسسع حميمسسا مسساءا وسسسقوا البطسسون فسسي شسسربوه إذا الوجه. ثسسم لحوم
الشراب هذا بين بالله. قارن والعياذ باطنهم و ظاهرهم فيقطع أمعائهم

لسسم لبسن مسن أنهسسار و آسسسن غيسر مساء من أنهار الجنة أهل شراب بين و
و مصسسفى عسل من أنهار و للشاربين لذة خمر من أنهار و طعمه يتغير

شسساءوا كمسسا النهسسار هسسذه يسسدبرون أيضا شاءوا. و متى يشربون ذلك مع
يسسسيل المسساء يمنسسع جدار يجعلون ل يعني كل بدول و سواقي حفر بدون
: النونية في القيم ابن يحتوون. قال ل وشمل يمين

عللن ممسكها فسبحن     جرت أخدود غير في "أنهارها 
" الفيضان

أهسسل تشسسمئذ. صسسديد معناه تسمع ما بمجرد بالله والعياذ الغساق طيب
مسسن نسسوع أيضا هذا احتراقها من أجسادهم من يجري الذي الصديد النار

إما و المعاء يقطع و الوجوه يشوي حار ماء إما شرابهم فصار شرابهم
و مكسسان كل من الموت يأتيه و يسيغه يكاد ل و يتجرعه النار أهل صديد

غليظ. عذاب ورائه من و بميت هو ما
أخسسر و  جمسسعآخر))(( الفراد و  بالجمعوآخر))(( وجل  عز الله قال 

مثل أي جنسه من أي شكله سبعيتان. من إذا قرءتان جمع. طيب. فيها
أنسسواع مسسن عذابهم أي أصناف أي أزواج الغساق و الحميم من المذكور
مسسن أزواج أصسسناف جنسه من أخر أو جنسه من شكله من آخر مختلفة
الهانسسة غايسسة يهسسانون . و وجسسل عسسز اللسسه أراد كمسسا بهسسا يعسسذبون العذاب

من دنوا إذا حتى النار بهم بالخروج. ترتفع يمنون ثم يوبخون و يقرعون
العسسذب شسسدة من هذا فيها. و أعيدوا منها يخرجوا أن أرادوا كلما أبوابها

أنسه يظسن البسساب مسن يقسرب كسسان و محبسسوس شخصسا أن إخوان. لسو يا
ينسسوع مكسسانه. فهسسو في بقي لو مما عذابا عليه أشد يرد. هذا ثم سيخرج
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الخيال. اللهم في تدور ل و بالبال تخطر ل عظيمة أنواع العذاب عليهم
عسسذابهم أي أصناف أي  أزواجشكله)) من وآخرنعم. (( النار من نجنا
مختلفة.  أنواع من

مقتحسسم  جمسسعفللوج)) هذا(( بأتبسساعهم النار دخولهم عند لهم يقال و 
ل  أيبهللم)) مرحبللا ل(( المتبوعسسون فيقسسول بشدة النار معكم داخل
أنسست بكسسم مرحبسسا ل أنتسسم بل التباع أي قالوا النار صالوا إنهم لهم سعة

الخلء(( بسسالله نعسسوذ القسسرار. شسسوف فسسبئس لنسسا الكفسسر أي قسسدمتموه
بيسسن العسسداوة كيسسف  شسسفتالمتقين)) إل عدو لبعض بعضه يومئذ

السسدنيا فسسي المجرمسسون هكسسذا أختهسسا. و لعنت أمة دخلت النار. كلما أهل
وليسسة فل أعسسداء القيامسسة يسسوم يكونسسوا سسسوف بعضا بعضهم يوالي الذين
أمسسا وليتهسسم. و تبقى الذين هم هؤلء متقيا كان من إل الخرة في لحد
الخسسرة فسسي وليتهسسم الدنيا. فإن في أولياء كانوا إن و فهم المتقين غير

و الطائفة  الفوجمعكم)) مقتحم فوج هذا(( الية نهائيا. انظر تزول
داخسسل  يعنسسيمعكللم)) مقتحم(( الكسسبيرة للطائفسسة تكسسون أنها الغالب
أي العقبسسة اقتحم فل شديد ازدحام هناك يكون أن لبد القتحام بمشقة
فوج(( فهسسو شسسديد بازدحسسام النسسار يسسدخلون أيضسسا بشدة. هؤلء صعدها

 يعنسسيبهللم)) مرحبللا ل(( فيقولون لهم يقال  يعنيمعكم)) مقتحم
المرحسسب لهسسم. و أمكنتنسسا ل و صسسدورنا تتسسسع ل و منهم نتبرأ نريدهم ما

ل  يعنسسيبهللم)) مرحبللا ل(( فيقولون السعة هي و الرحبة من مأخوذ
صللالوا إنهم(( المنابسسذة غاية ننابذهم نحن بل نريدهم ل و بهم نرحب

التبسساع أي قسسالوا النار صالوا معنا اقتحموا الذين هؤلء أي  إنهمالنار))
للمتبوعين.
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